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Przyczyny zawilgocenia i zasolenia

Budynki narażone są na oddziaływanie 

zróżnicowanych czynników środowi-

skowych wpływających na pogorszenie 

stanu technicznego substancji budow-

lanej. Szczególnie zawilgocenie prze-

gród budowlanych może przyczynić 

się do powstania poważnych uszko-

dzeń: woda wnika w strukturę muru, 

transportując jednocześnie z gruntu 

łatwo rozpuszczalne sole. Z biegiem 

lat związki te odkładają się w murze 

- zazwyczaj w obszarze powierzch-

niowym. Szkody powstałe na skutek 

zawilgocenia i zasolenia uwidaczniają 

się w postaci wilgotnych plam, wykwi-

tów oraz odspojeń powłok malarskich 

czy tynkarskich. Dla zapewnienia trwa-

łej naprawy tego typu szkód stosuje 

się systemy tynków renowacyjnych 

oraz działania w zakresie uszczelnie-

nia budowli. W niniejszej broszurze 

przedstawiono różne przykłady szkód 

powstałych w wyniku oddziaływania 

wnikającej w strukturę muru wilgoci 

oraz stosowne zabiegi renowacyjne 

w ramach dostępnych rozwiązań sys-

temowych PCI. Zapewnia to ochronę 

substancji budowlanej jak rów-

nież wydłużenie okresu użytkowania 

obiektu. Suchy mur oznacza nie tylko 

przyjemny klimat wewnątrz budynku, 

przekładający się na wzrost atrakcyj-

ności mieszkalnej danego obiektu, ale 

również oszczędność energii niezbęd-

nej do ogrzewania.
Pomieszczenia piwniczne z widocznymi śladami szkód  

powstałych pod wpływem wilgoci i soli (przed renowacją)

Podstawowe aspekty renowacji budowli
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Przyczyny zawilgocenia i zasolenia

W przypadku szkód powstałych na sku-

tek zawilgocenia i zasolenia , prawi-

dłowa renowacja obiektów budowlanych 

obejmuje, w zależności od właściwości 

danego budynku, indywidualne, odpo-

wiednio dobrane i dostosowane techno-

logie w zakresie dodatkowego uszczel-

nienia budowli (tzw. izolacje wtórne) oraz 

zastosowania systemów tynków renowa-

cyjnych. Indywidualne podejście do pro-

blemu w połączeniu z odpowiednimi 

rozwiązaniami pozwalają zagwarantować 

trwałe i skuteczne rozwiązanie zaistnia-

łych problemów.

Warunkiem skutecznego zastosowa-

nia dostępnych technologii renowacyj-

nych jest prawidłowe zidentyfikowanie 

przyczyn występującego zawilgocenia. 

Wilgoć leżąca u przyczyny nadmier-

nego zawilgocenia może pochodzić 

z wielu źródeł – są to m.in.:

 � woda znajdująca się w gruncie,

 � wody opadowe,

 � wilgoć pochodzenia 

kondensacyjnego,

 � zawilgocenie powstałe na skutek 

higroskopijnego pochłaniania wilgoci,

 � woda i wilgoć pochodząca z nie-

szczelnych instalacji.

Natomiast powstałe zawilgocenia mogą 

być strukturalne (powstałe na skutek 

działania wody i wilgoci ze zwierciadła 

wód gruntowych oraz tzw. wody rozpro-

szonej) lub powierzchniowe (powstałe 

w wyniku kondensacji pary wodnej oraz 

higroskopijnego poboru wilgoci).

Z zawilgoceniem przegród wynika-

jącym z braku funkcjonującej izolacji 

związane jest zazwyczaj obciążenie 

szkodliwymi solami rozpuszczalnymi 

w wodzie. Związki te transporto-

wane są w głąb muru, a w momencie 

wysychania (odparowywania wilgoci 

zawartej w przegrodzie) krystalizują 

na powierzchni lub w strefie przypo-

wierzchniowej muru. Proces ten zwią-

zany jest ze wzrostem objętości soli 

(ciśnienie krystalizacji może nawet 

przekraczać wartość 100 MPa), co 

prowadzi zazwyczaj do łuszczenia się 

powłok malarskich, pękania i odspa-

jania się tynków, a w dalszym etapie 

do poważnego uszkodzenia muru. 

Nie należy również zapominać o wła-

ściwościach higroskopijnych niektó-

rych soli, które mogą potęgować efekt 

zawilgocenia.

Dział Wsparcia Technicznego firmy BASF, z siedzibą w Śremie, oferuje przeprowadzenie badań technicznych i analiz labo-

ratoryjnych zawilgoconych i zasolonych obiektów budowlanych. Badanie te prowadzone są bezpłatnie, w ramach obsługi 

klienta. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z regionalnym doradcą techniczno-handlowym.

Przedziały zawilgocenia murów ceglanych:

Wilgotność masowa Oznaczenie

< 3% mur o dopuszczalnej wilgotności

3 - 5% mur o podwyższonej wilgotności

5 - 8% mur średnio wilgotny

8 - 12% mur mocno wilgotny

> 12% mur mokry

Stopnie zasolenia murów wg instrukcji WTA nr 2‑9‑04:

Rodzaj soli
Stopień zasolenia

niski średni wysoki

Azotany (NO3
-) < 0,1% 0,1 - 0,3% > 0,3%

Siarczany (SO4
2-) < 0,5% 0,5 - 1,5% > 1,5%

Chlorki (Cl-) < 0,2% 0,2 - 0,5% > 0,5%

Podstawowe aspekty renowacji budowli
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Technologia renowacji murów

Pomieszczenia piwniczne po renowacji

Po ustaleniu przyczyn, konieczne 

jest wykonanie izolacji, aby zapobiec 

dalszemu wnikaniu wilgoci w struk-

turę muru. Dodatkowe uszczelnienie 

stykających się z gruntem elemen-

tów budowlanych można wykonać 

zarówno od strony zewnętrznej, jak 

i od wewnątrz budynku. W przypadku 

izolacji wykonywanych od zewnątrz, 

powłoka uszczelniająca nanoszona jest 

na powierzchnię przegrody od strony 

występowania obciążenia wilgocią i/lub 

wodą, tak aby nie mogła ona w ogóle 

wniknąć w strukturę muru. Jeśli wyko-

nanie uszczelnienia zewnętrznego 

jest technicznie utrudnione, lub wręcz 

niemożliwe, względnie ekonomicz-

nie nieopłacalne, wykonuje się izolację 

wewnętrzną na powierzchni przegrody. 

Poza uszczelnieniem powierzchnio-

wym ścian (określanym najczęściej jako 

wtórna izolacja pionowa) konieczne 

może być wykonanie przepony w struk-

turze muru (wtórnej izolacji poziomej). 

Zadaniem takiej przepony jest zahamo-

wanie transportu kapilarnego wilgoci 

w strukturze muru.

Izolacje wtórne zapobiegają co prawda 

dalszemu zawilgacaniu muru, nie 

powodują jednak automatycznie jego 

prawidłowego wysychania. Dlatego 

też konieczne jest m.in. zastosowanie 

takiego systemu tynkarskiego, który 

w najmniejszym możliwym stopniu 

wpłynie na pogorszenie właściwości 

decydujących o procesie wysychania 

nadmiaru wilgoci, wykazując zarazem 

wysoką trwałość na zawilgoconych 

i zasolonych podłożach. Kryteria te 

spełniają tzw. tynki renowacyjne, prze-

widziane do zastosowania na zawil-

goconych i zasolonych murach, któ-

rych właściwości odpowiadają zale-

ceniom instrukcji technicznych WTA 

(Naukowo-Techniczny Zespół Roboczy 

ds. Zachowania Budowli i Konserwacji 

Zabytków). Tynki renowacyjne WTA 

cechują się wysoką porowatością oraz 

przepuszczalnością pary wodnej przy 

jednocześnie znacznie ograniczonej 

przewodności kapilarnej. Za sprawą 

dużej porowatości możliwe jest gro-

madzenie szkodliwych dla materiałów 

budowlanych soli i utrzymywanie ich 

tym samym z dala od powierzchni. 

Powłoka tynku renowacyjnego pozo-

staje w ten sposób wolna od jakichkol-

wiek uszkodzeń. Dzięki wysokiej paro-

przepuszczalności wilgoć zgromadzona 

w strukturze może z biegiem czasu 

dyfundować z wnętrza muru, dzięki 

czemu mur wysycha.

Podstawowe aspekty renowacji budowli
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Technologia renowacji murów

Mur nierówny, oczyszczony

Wyrównywanie nierówności za pomocą tynku wyrównawczego 
PCI Saniment® 03

1. Usunięcie starej powłoki tynkarskiej

W pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie nośnego 

i czystego podłoża. W tym celu należy usunąć uszkodzoną 

starą powłokę tynkarską na wysokość co najmniej 80 cm 

powyżej widocznej strefy zawilgocenia, względnie występo-

wania wykwitów, oraz oczyścić mur.

2b.  Przygotowanie podłoża pod izolację ‑ tynk 

wyrównawczy

Powierzchnie nierówne należy wyrównać tynkiem wyrów-

nawczym. W odróżnieniu od innych tynków renowacyj-

nych, cechuje się on właściwościami hydrofobowymi, dzięki 

czemu nadaje się szczególnie dobrze do zastosowania 

na powierzchniach murów obciążonych wilgocią.

2a.  Przygotowanie podłoża do wykonania izolacji ‑ 

naniesienie obrzutki

Przed przystąpieniem do wykonania uszczelnienia konieczne 

jest przygotowanie podłoża (poprawienie przyczepności) 

przez nałożenie obrzutki. Obrzutkę należy narzucić cienką 

warstwą, ale całkowicie kryjąco.

Obrzutka powoduje zwiększenie powierzchni muru, dzięki 

czemu kolejna powłoka może lepiej związać się z podłożem.

3. Wykonanie izolacji

Następnie wykonana zostaje wtórna izolacja pionowa. 

W przypadku uszczelnienia wykonywanego od wewnatrz 

pomieszczeń zaleca się zastosowanie mineralnej zaprawy 

uszczelniającej. Jeśli izolacja wykonywana jest od zewnątrz, 

z uwagi na zdolność mostkowania rys, zastosowanie grubo-

warstwowych mas bitumicznych lub też izolacji reaktywnej.

Przygotowanie podłoża poprzez narzucenie obrzutki PCI Saniment® 04  
przed wyrównaniem nierówności

Wykonanie wtórnej izolacji pionowej przy zastosowaniu  
zaprawy uszczelniającej PCI Barraseal® CS.

Uszczelnienie elementów budowli stykających się z gruntem

Podstawowe aspekty renowacji budowli
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Przygotowanie podłoża za pomocą obrzutki PCI Saniment® 04

Wygładzenie powierzchni ściany za pomocą tynku drobnoziarnistego 
PCI Saniment® 01

4.  Przygotowanie podłoża do naniesienia tynku renowa‑

cyjnego ‑ obrzutka

W ramach renowacyjnego systemu tynkarskiego obrzutka 

nanoszona jest sieciowo przy stopniu pokrycia wynoszą-

cym ok. 50%. Większe nierówności podłoża należy uprzed-

nio wyrównać za pomocą tynku wyrównawczego PCI 

Saniment® 03.

6. Wygładzenie powierzchni ścian 

Dzięki użyciu cienkowarstwowego tynku możliwe jest indy-

widualne modelowanie powierzchni ścian. Do zastosowa-

nia na tynkach renowacyjnych nadają się powłoki malarskie 

o wysokiej przepuszczalności pary wodnej, np. farba siliko-

nowa PCI Multitop® FS lub farba silikatowa PCI Multitop® FT.

5. Tynk renowacyjny

Ilość i grubość warstw tynku renowacyjnego uzależniona jest 

od poziomu zasolenia muru. W przypadku zasolenia ścian 

w stopniu niskim lub średnim wystarczy nanieść tynk reno-

wacyjny PCI Saniment® 02. W przypadku wysokiego stopnia 

zasolenia konieczne jest wykonanie uprzednio warstwy tynku 

podkładowego PCI Saniment® 03.

Nakładanie tynku renowacyjnego PCI Saniment® 02.

Nanoszenie tynku renowacyjnego

Podstawowe aspekty renowacji budowli
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Schemat ogólny

Tynk renowacyjny na zewnątrz 
str. 9 Tynk renowacyjny wewnątrz 

str. 9

Wewnętrzna wtórna 
izolacja pionowa 
str. 12

Wtórna izolacja pozioma
str. 10

Izolacja posadzki piwnicy 
str. 11

Wtórna izolacja pozioma 
str. 10

Zewnętrzna wtórna 
izolacja pionowa str. 13

Przykłady
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Tynk renowacyjny wewnątrz i na zewnątrz

Problem: wilgotna ściana zewnętrzna powyżej poziomu gruntu

Przyczyna: woda rozbryzgowa i/lub sól odladzająca

Rozwiązanie: wykonanie tynku renowacyjnego i izolacji w obszarze cokołów

Ściany zewnętrzne powyżej poziomu gruntu narażone są 

często na oddziaływanie wody rozbryzgowej oraz wody opa-

dowej. Zwłaszcza w obszarach położonych w pobliżu dróg 

i ulic obciążenie wodą rozbryzgową i solą odladzającą nasila 

się na tyle, iż dochodzi do uszkodzenia tynku.

Technologia postępowania krok po kroku:

1.  Przygotowanie nośnego i czystego muru.

2.  Przygotowanie podłoża: naniesienie w obszarze coko-

łów (do 30 cm powyżej górnej krawędzi terenu) kry-

jąco obrzutki PCI Saniment® 04 oraz tynku wyrównu-

jącego PCI Saniment® 03, w celu wyrównania nierów-

ności; powyżej obszaru cokołów naniesienie obrzutki 

PCI Saniment® 04 sieciowo jako warstwy zwiększającej 

przyczepność.

3.  Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w obszarze coko-

łów za pomocą mineralnej zaprawy uszczelniającej 

PCI Barraseal® CS.

4.  Przygotowanie podłoża: naniesienie na warstwę izolacji 

obrzutki PCI Saniment® 04.

5.  Naniesienie tynku renowacyjnego:

a.  w przypadku niskiego stopnia zasolenia należy nanieść 

jedną warstwę tynku renowacyjnego PCI Saniment® 

02, o grubości min. 20 mm,

b.  w przypadku zasolenie ścian w stopniu średnim 

tynk renowacyjny PCI Saniment® 02 należy nanieść 

w dwóch warstwach, grubości 10 - 20 mm każda,

c.  w przypadku wysokiego stopnia zasolenia należy 

nanieść tynk podkładowy PCI Saniment® 03 w war-

stwie o grubości nie mniejszej niż 10 mm; w kolejnym 

etapie należy wykonać warstwę tynku renowacyjnego 

PCI Saniment® 02, o grubości min. 15 mm.

 

F. Tynk renowacyjny PCI Saniment® 02

E. Obrzutka PCI Saniment® 04

D. Uszczelnienie w obszarze cokołów 
przy użyciu mineralnej zaprawy uszczel-
niającej PCI Barraseal® CS

C. Wyrównanie podłoża za pomocą tynku 

wyrównawczego PCI Saniment® 03

B. Obrzutka PCI Saniment® 04

A. Nośny i czysty mur

Przykłady
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Wtórna izolacja pozioma

Problem: wilgotna ściana powyżej poziomu gruntu

Przyczyna: wilgoć podciągana kapilarnie

Rozwiązanie:  izolacja pozioma przecinająca kapilarny transport wilgoci

Wtórną izolację poziomą wykonuje 

się aby zapobiec kapilarnemu pod-

ciąganiu wilgoci. W tym celu w ścia-

nie wykony zostaje szereg nawiertów. 

W wywiercone w wykonanym murze 

otwory wprowadzony zostaje środek 

iniekcyjny PCI Saniment® Injekt R lub 

PCI Saniment® Injekt C. Środek iniek-

cyjny wnika w strukturę muru, zmie-

niając jego właściwości, dzięki czemu 

powstaje warstwa przecinająca kapi-

larny transport wilgoci. Jeśli w murze 

występują rysy i/lub wolne przestrzenie, 

przed zastosowaniem PCI Saniment® 

Injekt R należy je wypełnić suspensją 

cementową PCI Bohrlochsuspension, 

która wykorzystywana jest również 

do wypełniania nawierconych otworów 

po wykonaniu izolacji poziomej.

Położenie wtórnej izolacji poziomej 

uzależnione jest, w przypadku budyn-

ków podpiwniczonych, od wybra-

nego rodzaju uszczelnienia (izolacji): 

w przypadku zastosowania zewnętrz-

nej izolacji poziomej, iniekcję należy 

przeprowadzić w obszarze posadzki 

piwnicy. W przypadku wyboru izolacji 

od wewnątrz, iniekcję należy wykonać 

powyżej poziomu gruntu, ale poniżej 

stropu piwnicy. W przypadku budyn-

ków niepodpiwniczonych iniekcję 

wykonuje się powyżej poziomu gruntu. 

Zabiegi iniekcyjne można wykony-

wać zarówno od wewnątrz, jak i od 

zewnątrz.

 

Przepona iniekcyjna wykonana przy 

zastosowaniu PCI Saniment® Injekt R 

lub PCI Saniment® Injekt C

Grunt

Izolacja wewnętrzna ścian piwnicy

Grunt

 

Przepona iniekcyjna wykonana przy 

zastosowaniu PCI Saniment® Injekt R 

lub PCI Saniment® Injekt C

Izolacja zewnętrzna budynku

 

Przepona iniekcyjna wykonana przy 

zastosowaniu PCI Saniment® Injekt R 

lub PCI Saniment® Injekt C

Izolacja zewnętrzna

Warstwa przecinająca  

podciąganie kapilarne

Grunt

Przykłady



11

Uszczelnienie posadzki piwnicy

Problem: wilgotna posadzka w piwnicy

Przyczyna: wilgoć w posadzce lub spiętrzająca się woda

Rozwiązanie: uszczelnienie za pomocą mineralnej zaprawy uszczelniającej

Poza uszczelnieniem powierzchni ścian 

w piwnicy może także zajść koniecz-

ność uszczelnienia posadzki piwnicy.

Technologia postępowania krok po 

kroku:

1.  Przygotowanie nośnego i czystego 

podłoża.

2.  Uformowanie wpustu na kształt 

fasety na styku ściany i posadzki, 

a następnie uszczelnienie wpu-

stu za pomocą mineralnej zaprawy 

uszczelniającej PCI Barraseal® CS.

3.  Wykonanie izolacji przy zastosowaniu 

mineralnej zaprawy uszczelniającej 

PCI Barraseal® CS.

4.  W razie potrzeby, wykonanie jastry-

chu (pływającego lub na warstwie 

odcinającej), w celu przygotowania 

podłoża dla potrzeb wykonywania 

wykładzin podłogowych w ramach 

indywidualnej aranżacji wnętrz.

D.  Warstwa jastrychu (opcjonalnie)

C.  Uszczelnienie za pomocą mine-

ralnej zaprawy uszczelniającej 

PCI Barraseal® CS
B.  Wpust na styku ściany i posadzki, 

uszczelniony za pomocą mine-
ralnej zaprawy uszczelniającej 
PCI Barraseal® CS.

A.  Nośne i czyste podłoże

Przykłady
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Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz

Problem: wilgotna ściana w piwnicy ‑ brak dostępu z zewnątrz

Przyczyna: wilgoć w podłożu lub spiętrzająca się woda 

Rozwiązanie:  uszczelnienie pionowe za pomocą mineralnej zaprawy uszczel‑

niającej od wewnątrz oraz wtórna izolacja pozioma

Technologia postępowania krok po kroku:

1.  Przygotowanie nośnego i czystego muru.

2.  Aby zapobiec podciąganiu kapilarnemu wilgoci, konieczne 

jest wykonanie wtórnej izolacji poziomej przy zastosowa-

niu PCI Saniment® Injekt R lub PCI Saniment® Injekt C 

(patrz strona 10). 

3.  Przygotowanie podłoża: naniesienie kryjąco obrzutki 

PCI Saniment® 04 jako warstwy poprawiającej przyczep-

ność oraz wyrównanie podłoża za pomocą tynku wyrów-

nującego PCI Saniment® 03.

4.  Wykonanie uszczelnienia (izolacji) za pomocą mineralnej 

zaprawy uszczelniającej PCI Barraseal® CS.

5.  Przygotowanie podłoża: naniesienie sieciowo obrzutki 

PCI Saniment® 04

6.  Naniesienie jednej warstwy tynku renowacyjnego 

PCI Saniment® 02 jako warstwy regulującej wilgotność.

7.  Warstwa wykończeniowa (opcjonalnie): szpachlówka 

renowacyjna PCI Saniment® 01 i/lub powłoka malarska 

(PCI Multitop® FS lub PCI Multitop® FT).

A.  Nośny i czysty mur

B.  Przepona iniekcyjna wykonana przy 
zastosowaniu PCI Saniment® Injekt R 
lub PCI Saniment® Injekt C

 
C.  Obrzutka przy użyciu 

PCI Saniment® 04
D.  Wyrównanie nierówności za 

pomocą tynku wyrównującego 
PCI Saniment® 03

E.  Uszczelnienie za pomocą mine-
ralnej zaprawy uszczelniającej 
PCI Barraseal® CS

F.  Obrzutka przy użyciu 
PCI Saniment® 01

G.  Tynk renowacyjny PCI Saniment® 02

 
H.  Wygładzenie przy użyciu tynku cien-

kowarstwowego PCI Saniment® 01

Przykłady
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Uszczelnienie ścian piwnicy od zewnątrz

Technologia postępowania krok po kroku:
1.  Odsłonięcie zewnętrznej ściany piwnicy. Przygotowanie 

nośnego i czystego muru.

2.  W razie potrzeby przygotowanie podłoża: naniesienie 

kryjąco obrzutki PCI Saniment® 04 jako warstwy popra-

wiającej przyczepność oraz wyrównanie nierówności za 

pomocą tynku wyrównującego PCI Saniment® 03.

3.  Gruntowanie ścian zewnętrznych pod PCI Pecimor 2K 

(opcjonalnie):

a.  gruntowanie zewnętrznych ścian piwnicy z betonu przy 

użyciu PCI Pecimor®- Betongrund.

b.  gruntowanie zewnętrznych ścian piwnicy z cegieł lub 

cegły wapienno-piaskowej oraz powierzchni wyrówna-

nych PCI Saniment® 03 przy użyciu PCI Pecimor® F.

4.  Wykonanie wtórnej izolacji pionowej:

a.  przy zastosowaniu bitumicznej izolacji grubowarstwo-

wej PCI Pecimor® 2K, lub

b.  przy zastosowaniu elastycznej izolacji reaktywnej 

PCI Barraseal® Turbo

5.  Aby zapobiec podciąganiu kapilarnemu wilgoci, konieczne 

jest wykonanie wtórnej izolacji poziomej przy zastosowa-

niu PCI Saniment® Injekt R lub PCI Saniment® Injekt C 

(patrz strona 10).

6.  Wykonanie izolacji perymetrycznej przy użyciu płyt izola-

cyjnych BASF Styrodur®.

7.  Wykonanie tynku renowacyjnego w obszarze wewnętrz-

nym (patrz strona 9).

Problem: wilgotna ściana w piwnicy ‑ możliwość dostępu z zewnątrz

Przyczyna: wilgoć w podłożu, woda spiętrzająca się lub napierająca

Rozwiązanie:  uszczelnienie pionowe od zewnątrz za pomocą grubowarstwowej 

powłoki bitumicznej lub izolacji reaktywnej

A.  Nośny, czysty mur

B.  Obrzutka PCI Saniment® 04

C.  Tynk wyrównujący PCI Saniment® 03

D.  Przepona iniekcyjna wykonana przy 
zastosowaniu PCI Saniment® Injekt R 
lub PCI Saniment® Injekt C

H.  Tynk renowacyjny PCI Saniment® 02

E.  Środek gruntujący
a.  PCI Pecimor® Betongrund do ścian 

betonowych
b.  PCI Pecimor® F do muru z cegły 

lub cegły wapienno-piaskowej oraz 
do powierzchni wyrównanych za 
pomocą PCI Saniment® 03 

F.  Wtórna izolacja pionowa
a.  wykonana przy zastosowaniu bitu-

micznej izolacji grubowarstwowej 
PCI Pecimor® 2K, lub

b.  przy zastosowaniu elastycznej izola-
cji reaktywnej PCI Barraseal® Turbo

G.  Izolacja perymetryczna (termoizola-
cja), wykonana przy zastosowaniu 
płyt izolacyjnych BASF Styrodur® 
(opcjonalnie)

Przykłady
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System tynków renowacyjnych PCI

Nanoszenie sieciowe obrzutki PCI Saniment® 04  
za pomocą kielni trójkątnej

Uszorstnienie tynku odcinającego PCI Saniment® 03 za pomocą grzebienia 
tynkarskiego przed naniesieniem tynku renowacyjnego

Obrzutka cementowa

PCI Saniment® 04
w systemie renowacji zawilgoconych budowli

 � Obrzutka (warstwa szczepna) w sys-
temie tynków renowacyjnych PCI 
Saniment®.

 � Rekomendowany do obiektów 
zabytkowych.

 � Na zawilgocone i zasolone elementy 
murów jako obrzutka, niezależnie od 
stopnia ich zasolenia.

 � Warstwa szczepna – poprawia adhe-
zję wypraw tynkarskich do zawilgoco-
nych elementów budowlanych.

 � Parametry techniczne produktu dosto-
sowane do wymagań systemu tynków 
renowacyjnych, zgodnie z ZUAT-15/
VIII.19/2003 oraz instrukcją WTA nr 
2-9-04D. 

 � Spełnia wymagania normy EN 998-1.
 � Zakres stosowania: wewnątrz 
i na zewnątrz

Tynk renowacyjny, wyrównawczy

PCI Saniment® 03
do zawilgoconych i zasolonych obiektów 
budowlanych

 � Tynk wyrównawczy w systemie tyn-
ków renowacyjnych PCI Saniment®.

 � Rekomendowany do obiektów 
zabytkowych.

 � Hydrofilowa zaprawa do wykonywania 
podkładowych tynków renowacyjnych 
oraz wyrównywania powierzchni zawil-
goconych i zasolonych murów, filarów, 
sklepień, itp.

 � Do wyrównania (w tym miejscowego) 
powierzchni elementów poddawanych 
renowacji, niezależnie od ich stopnia 
skażenia solami budowlanymi.

 � Parametry techniczne produktu dosto-
sowane do wymagań systemu tynków 
renowacyjnych, zgodnie z ZUAT-15/
VIII.19/2003 oraz instrukcją WTA nr 
2-9-04D. 

 � Spełnia wymagania normy EN 998-1.
 � Zakres stosowania: wewnątrz 
i na zewnątrz

WTA
®

WTA
®

Rozwiązania PCI
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System tynków renowacyjnych PCI

Nakładanie tynku renowacyjnego PCI Saniment® 02:  
w przypadku nakładania dwuwarstwowego, pierwszą warstwę uszorstnić.

Tynk renowacyjny

PCI Saniment® 02
do zawilgoconych i zasolonych obiektów 
budowlanych

 � Element systemu tynków renowacyj-
nych PCI Saniment®.

 � Rekomendowany do obiektów 
zabytkowych.

 � Hydrofobowa zaprawa do renowacji 
obiektów narażonych na długotrwałe 
zawilgocenie.

 � Do wykonywania tynków reno-
wacyjnych w warstwie o grubości 
10 - 20 mm.

 � Parametry techniczne produktu dosto-
sowane do wymagań systemu tynków 
renowacyjnych, zgodnie z ZUAT-15/
VIII.19/2003 oraz instrukcją WTA nr 
2-9-04D. 

 � Spełnia wymagania normy EN 998-1.
 � Zakres stosowania: wewnątrz 
i na zewnątrz

WTA
®

Rozwiązania PCI
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System tynków renowacyjnych PCI

Przygotowanie powierzchni tynku renowacyjnego PCI Saniment® 02  
za pomocą pacy kratkowej, przed naniesieniem  

szpachlówki renowacyjnej PCI Saniment® 01.

Mineralna zaprawa uszczelniająca

PCI Barraseal® CS
do powierzchniowego uszczelniania budowli 
i ich elementów

 � Do przeciwwilgociowej oraz przeciw-
wodnej izolacji podłoży nie podlegają-
cym odkształceniom

 � Do izolowania cokołów, murów oporo-
wych, zewnętrznych ścian piwnic.

 � Do zabezpieczeń konstrukcji żelbe-
towych, betonowych i murowych, 
zarówno przed wilgocią jak i wodą.

 � Do zastosowań w zbiornikach 
na wodę (głębokość do 15 m), w tym 
na wodę pitną.

 � Może być stosowana jako izolacja 
pośrednia przed zastosowaniem izola-
cji bitumicznych.

 � Spełnia wymagania normy EN 1504-2.
 � Zakres stosowania: wewnątrz 
i na zewnątrz.

Szpachlówka renowacyjna

PCI Saniment® 01
w systemie renowacji zawilgoconych budowli

 � Warstwa wykończeniowa systemu tyn-
ków renowacyjnych PCI Saniment®.

 � Rekomendowana do obiektów 
zabytkowych.

 � Do renowacji obiektów narażonych 
na długotrwałe zawilgocenie.

 � Do wewnątrz i na zewnątrz.
 � Do cienkowarstwowego wygładzania 
powierzchni wypraw tynkarskich.

 � Spełnia wymagania normy EN 998-1.

Rozwiązania PCI
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Produkty PCI® do uszczelniania budynków

Wykonanie wtórnej izolacji poziomej metodą grawitacyjną,  
przy zastosowaniu PCI Saniment® Injekt R.

Przygotowanie otworów w celu wykonania wtórnej izolacji poziomej.

Płyn iniekcyjny na bazie krzemianów

PCI Saniment® Injekt R
do wykonywania wtórnych izolacji poziomych

 � Płyn iniekcyjny tworzący trwałą izolację 
strukturalną muru przeciwko kapilar-
nemu podciąganiu wilgoci.

 � Do wykonywania iniekcji grawitacyj-
nej i ciśnieniowej w murach cegla-
nych, kamiennych lub w ścianach 
betonowych.

 � Do uszczelniania drobnych pęknięć 
o szerokości rozwarcia rys < 0,5 mm 
(możliwa aplikacja przy użyciu pędzla).

 � Służy również do wzmacniania 
powierzchni wykonanych na bazie 
zapraw cementowych poprzez 
krzemianowanie.

 � Parametry techniczne produktu 
dostosowane do wymagań ZURT-
15/IV.21/2008 oraz instrukcji WTA nr 
E-4-10. 

 � Zakres stosowania: wewnątrz 
i na zewnątrz

Krem iniekcyjny na bazie silanów

PCI Saniment® Injekt C
do wykonywania wtórnych izolacji poziomych

 � Krem iniekcyjny na bazie silanów 
do wykonywania metodą iniekcji che-
micznej w istniejących murach prze-
pony poziomej przeciw wilgoci podcią-
ganej kapilarnie.

 � Wszechstronne zastosowanie – niemal 
do wszystkich rodzajów murów.

 � Może być stosowany przy stopniu 
zawilgocenia do 95%.

 � Do murów z rysami i pustkami – nie 
wymaga wstępnego wypełniania 
otworów.

 � Zakres stosowania: wewnątrz 
i na zewnątrz

WTA
®

Zaprawa wypełniająca

PCI Bohrlochsuspension
do odwiertów, wolnych przestrzeni oraz rys 
w murze

 � Mineralnie wiążąca zaprawa do wypeł-
niania odwiertów po wykonaniu wtór-
nej izolacji poziomej muru przy zasto-
sowaniu PCI Saniment® Injekt R/C.

 � Do wypełniania (również pod 
ciśnieniem) wolnych przestrzeni 
oraz rys w murze, np. przy iniekcji 
wielostopniowej.

 � Do wypełniania pustych przestrzeni 
w murze przy wykonywania wtór-
nych izolacji poziomych metodami 
mechanicznymi.

 � Zakres stosowania: wewnątrz 
i na zewnątrz

Rozwiązania PCI
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Produkty PCI® do uszczelniania budynków

Nanoszenie środka gruntującego PCI Pecimor® F  
na ścianę zewnętrzną piwnicy przed wykonaniem uszczelnienia  

za pomocą bitumicznej powłoki grubowarstwowej.

Odsłonięta i wyrównana ściana zewnętrzna piwnicy przed wykonaniem 
powierzchniowego uszczelnienia zewnętrznego 

Specjalny preparat gruntujący

PCI Pecimor®-Betongrund
do zewnętrznych ścian fundamentowych 
z betonu

 � Zapobiega powstawaniu pęcherzy 
na izolacjach. 

 � Jako środek gruntujący pod grubo-
warstwowe masy bitumiczne.

 � W postaci proszku – gotowy do użycia 
po wymieszaniu z wodą.

 � Jakość potwierdzona aprobatą tech-
niczną IBDiM nr AT/2014-02-3033.

 � Zakres stosowania: na podłoża beto-
nowe na zewnątrz budynków.

Bitumiczny preparat gruntujący

PCI Pecimor® F
do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów

 � Jednokomponentowy, bezrozpusz-
czalnikowy, bitumiczny preparat 
gruntujący.

 � Środek gruntujący pod izolacje z PCI 
Pecimor® 2K oraz PCI Pecithene®.

 � Do wykonywania izolacji 
przeciwwilgociowej.

 � Do ochrony elementów budynku przed 
wodą agresywną dla betonu.

 � Jakość potwierdzona apro-
batą techniczną IBDiM nr 
AT/2014-02-3033.

 � Zakres sto-
sowania: 
na powierzch-
nie pionowe 
i poziome, 
do wnętrz 
i na zewnątrz.

Rozwiązania PCI
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Bitumiczna izolacja grubowarstwowa

PCI Pecimor® 2K
do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów

 � Dwuskładnikowa, modyfikowana two-
rzywem sztucznym bitumiczna izolacja 
grubowarstwowa.

 � Do uszczelniania elementów budyn-
ków i budowli przeciw wszystkim 
rodzajom obciążenia wodą.

 � Do klejenia spienionych płyt 
izolacyjnych.

 � Do ochrony przed wnikaniem radonu.
 � Wodoszczelna, mostkująca rysy.
 � Bezrozpuszczalnikowa, z wypełnie-
niem polistyrenowym.

 � Wczesna odporność na deszcz.
 � Spełnia wymagania normy EN 15814
 � Jakość potwierdzona aprobatą tech-
niczną IBDiM nr AT/2014-02-3033.

 � Zakres stosowania: na powierzch-
nie pionowe i poziome, na zewnątrz 
budynków.

Elastyczna dwukomponentowa izolacja 
reaktywna

PCI Barraseal® Turbo
do zewnętrznych ścian piwnic, fundamentów 
oraz elementów betonowych

 � Dwuskładnikowa, elastyczna izolacja 
reaktywna.

 � Łączy w sobie zalety grubowarstwo-
wych izolacji bitumicznych (KMB) oraz 
mineralnych zapraw uszczelniających 
(MDS).

 � Do elastycznego uszczelniania ele-
mentów budynków i budowli prze-
ciw wilgoci gruntowej, spiętrzającej 
się wodzie infiltracyjnej oraz wodzie 
wywierającej ciśnienie hydrostatyczne.

 � Do izolacji piwnic, ścian i płyt fun-
damentowych, a także balkonów 
i tarasów.

 � Do renowacji istniejących izolacji.
 � Do izolacji zbiorników wodnych oraz 
odpływów.

 � Jako izolacja pozioma ścian przeciw 
wilgoci podciąganej kapilarnie.

 � Jako elastyczna izolacja cokołów (rów-
nież pod tynkami).

 � Mocowanie płyt ochronnych, izolacyj-
nych i drenażowych.

 � Spełnia wymagania normy EN 1504-2.
 � Zakres stosowania: wewnątrz 
i na zewnątrz.
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BASF Polska Sp. z o.o.

Dział Chemii Budowlanej

ul. Wiosenna 12 

63 - 100 Śrem

tel. 61 636 63 00 

faks 61 636 63 14

www.basf-cc.pl

chemiabudowlana@basf.com

Lokalny Dystrybutor:

Doradztwo techniczne:
662 190 340 Gorzów Wlkp., Zielona Góra, Wolsztyn, Międzychód
602 788 862 Poznań, Piła, Bydgoszcz, Toruń, Leszno
604 556 258 Poznań, Konin, Kalisz, Sieradz
608 201 726 Wrocław, Legnica
668 644 972 Katowice, Opole, Częstochowa, Bielsko‑Biała
61 636 63 00 Kraków, Zakopane
602 147 914 Kielce, Radom, Piotrków Trybunalski
692 461 724 Lublin, Zamość, Biała Podlaska
600 317 724
660 662 459

Warszawa, Łódź, Płock, Siedlce, Garwolin

662 190 334 Tarnów, Rzeszów, Przemyśl, Nowy Sącz
604 977 899 Białystok, Suwałki
61 636 63 00 Gdańsk, Gdynia, Elbląg
882 176 585 Koszalin, Szczecin
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